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ЙАчысьцім камсамол ад клясава-чуждых. 
ягнем шырокія масы камсамольцаў, партыйцаў і беспартыйных да актыўнага ўдзелу ў чыстцы. 

чысткі камсамольцаў - выпускнікоў 
каляктыву Л к е м Б БДУ 

•дле пастановы ЦКЛКСМБ 
5агдаК-ву ЛКСМБ БДУ рас-

плян правядзеньня 
Qjgi камсамольцаў-выпускні-

Ра ддгсіх факультэтаў БДУ. 
лраходзяць чыстку камса-

іш, я' Савбуду і Права; 
—яч. яч. Мэдфаку і Пэд-

аціці15—20/IV яч. яч. Рабфаку 
ранта'̂ У-
насы/льтэцкім я ч э й к а м Л К С М Б 
б е с ь « а неабходна разгарнуць 

,ля іУЮ падрыхтоўчую працу 
кае Зілізацыі ўвагі, як камса-
нем са-партыйнай арганізацыі, 
ія оўсяго студэнцтва Ўн-ту, 
дазвгпечыўшы ўдзел у чыстцы 
I да>іх сатаварыскіх прадпры-
ча сіў-

папам .Легкай кавалерыі ' 
й рійхутчэй патрэбна ўклю-
• cxt ў работу, зьвязаную з 
аксідзеньнем чысткі радоў кам-

у. .Кавалерысты" павінны 
М. У на каня ' , абнажыць 

.клінкі", прывесьці ў рух 
)ае ,кав. эскадроны" і як 
пей дапамагчы правярко-
ўсёй камсамольскай арга-

ji ў зборы адмоўна харак-
імыоуючых таго ці іншага кам-

матар'ялаў, дапамагчы •эллеіі _ 
іьні ва уявіць твар кожнага 
S устдзячага чыстку камса-
:цца| 
абліі, 

іа. 
іаркіівяркомам і ўсёй камса-
'яга кай арганізацыі неабходна 

ьпечыць і ў часе чысткі 
jH. н^ае разгортваньне крытыкі 

завакрытыкі ,ня гледзячы на 
іося,|«^ пры адначасовай дачы 
' (̂̂ „̂ ага адпору ўсім тым, хто 

Фі)ае выкарыстаць чыстку ў 
1а г. зьвядзеньня г^сабістых ра-
удэг̂ ў альбо ў мэтах групавай 
'^з^.ьбы, усім сплетнікам, а 
спа̂ а̂ма ўсім тым, хто зробіць 

курс ашальмаваиь камсамольца 
быо цьвёрдасьць і рашучасьць 

са, 
асы 

у правядзеньні лініі партыі. Ра -
зам 3 і;этым трэба даваць ра-
шучы адпор тым, хто будзе ра-
біць попыт прыклеіць ярлык 
„сплетніка' альбо „шальмаў-
шчыка", усім тым, хто сумленна 
будзе дапамагаць правяркому і 
ўсёй арганізацыі выяўляць чу-
жых элемэнтаў альбо паказваць 
на сапраўдныя недахопы. 

У часе чысткі радоў камса-
молу павінны быць унікнуты та-
раплівасьць і нясур'ёзны пады-
ход да справы, так як нетактыч-
ныя, грубыя, некамсамольскія 
адносіны да правяряемага тава-
рыша. Трэба забясьпечыць са-
таварыскую абстаноўку, у якой 
кожны адданы саюзу і партыі 
таварыш адчуваў-бы, што ён 
прызваны на дапамогу справе 
выяўленьня І выпраўленьня ўсіх 
маючыхся ў працы сваёй арга-
нізацыі недахопаў. 

У мэтах падрыхтоўкі ўсім кур-
савым арганізацыям ЛКСМБ не-
абходна распрацаваць падрабяз-
на інструкцыю па чыстцы ра-
доў Ленінскага Камсамолу, пры-
цягнуўшы да ўдзелу ў распра-
цоўцы і беспартыйнае студэнц-
тва свайго курсу. Толькі пры 
ўмове, калі кожны камсамолец і 
ўся наша грамадзкасьць прымуць 
актыўны ўдзел у падрыхтоўчай 
працы І правядзеньні чысткі кам-
самолу-—-мы здольны па сап-
раўднаму ачысьціць свае кам-
самольскія шэрагі ад непатрэб-
нага, выпадкова пралезшага ў 
нашае камсамольскае асяродзь-
дзе чужога элемэнту і зрабіць 
наш Ленінскій Камсамол яшчэ 
больш клясава баяздольным і 
ўпартым у справе змаганьня за 
ЛІНІЮ партыі на ўсіх франтох 
сац. будаўніцтва. 

Касьцюковіч. 

Некалькі заўваг да ідэалёгічнаі а становішча каляктыву 
ЛКСМБ БДУ. 

Невялікі процант пралятар-
скага асяродку ў камсамольскай 
арганізацыі, а тым больш у 
складзе усяго студэнцтва БДУ 
І адарванасьць яго ад непасрэд-
най працы на вытворчасьці, на-
яўнасьць у шарагах арганізацыі 
сацыяльна-чуждых і ідэалягічна-
варожых элемэнтаў, дзесьці вы-
падкова пралезшых у камсамол, 
налічча ў складзе навуковых 
працаўнікоў часткі, праводзячай 
ідэалягічна нявытрыманую лінію 
ў выкладаемых дысцыплінах і 
прападносячай гэта студэнцтву, 
рэч-ведама, як стопроцантны 
марксызм, зьяўляюцца тымі ка-
налам!, па якіх прасачваюцца ў 
камсамольскае асяродзьдзе разма-
ітыя настроі, праявіўшыяся за 
апошні час у радзе канкрэтных 
фактаў. 

Ня досыць цьвёрдае ўяўленьне 
сутнасьці, размаху і характару 
клясавай барацьбы паміж сацы-
ялістычнымі і капіталістычнымі 
элемэнтамі гораду і вёскі і лінію 
партыі ў гэтай барацьбе пры-
водзіць да разважаньняў, надоб-
ных да ўжо асьвятляўшагася на 
старонках „Ленінскім Шляхам" 
выступленьня тав. Пярлова 
(Правгас), які прызнаў і адмо-
віўся ад сваёй памылкі на тым-
жа сходзе пад уплывам жорст-
кай крытыкі 3 боку камсамоль-
цаў. 

Камсамолец ячэйкі Рабфаку 
ГірО ўвесь вакацыйны час пра-
вёў у кулака , жаніўся на яго 
дачцы і з а гэта атрымаў ў відзе 
прыданага значную суму грошай, 
за якія прыдбаў сабе касьцюм, 
гальштук і інш. рэчы. А калі ў 
яго запіталіся „як іы Гіро пра-
водзіў лінію партыі па разгорт-
ваньню калектывізацыі вёскі і 
ліквідацыі кулацтва",—ён адка-
заў:' „Я прымаў практычны ўдзел 

у раскулачваньні кулака". Ап-
рача таго, ён быў заўважан у 
крадзяжы маўзэра. За гэтыя 
шкодна-палітычныя і антыкам-
самольскія дзеяньні ён выклю-
чаны 3 камсамолу. 

Неразуменьне лініі партыі ў 
сацыялістычным будаўніцтве вы-
клікае такія факты, як адмаў-
леньне ўдзельнічаць у правадзі-
мых камсамольскай арганізацыяй 
суботніках пад відам вялікай пе-
рагружанасьці і стс)мленасьці 
акадэмічнай і грамадзкай працай 
(яч. Правгасу) і разважаньне аб 
тым, што кампанія аб'яднаньня 
пазык індустрыялізацыі ў адну 
пазыку „5-ці годка ў 4 гады' , 
выходзіць ня 3 гушч шырокіх 
мае рабочых і працоўнага cs^-
лянства, a зьяўляецца прадуктам 
дзейнасьці партыйнай .вяр-
хушкі" (яч. Мэдфаку). 

Адмоўныя настроі ідуць так-
сама і па лініі нездаволенасьці 
вучобай (яч. Правгасу і Мэд-
факу, асабліва 1-я курсы) і ма-
тарыяльнай незабясьпечанасьцю 
(Хэмфак); адсюль вынікае жа-
даньне пайсьці ізноў на прад-
прыемства, пакінуўшы вучобу, 
ці пры дапамозе рознага роду 
„прычын' перавесьціся з БДУ 
ў тэхнічныя навучальныя ўста-
новы. 

Ня досыць чоткае кіраўніцтва 
ячэек над работай кожнага кам-
самольца вялі да адрыву нека-
торых камсамольцаў ад аргані-
зацыі, падпаданьне пад уплыў 
нэпманскіх элемэнтаў, зрашчы-
ваньня 3 .вуліцаю" і, на глебе 
гэтага, скатываньня ў багну па-
лавой разбэшчанасьці і бытэі-
вога разлажэньня (яч. Хэмтэх-
факу). Сюды-ж адносіцца факт 
п'янкі групы студэнтаў Экана-
мічнага Аддзяленьня' Правгасу 

4-га сакавіка перад ад'ездам на 
вытворчую практыку (ХоцІН, 
Касьценіч, Чараповіч і інш.) з 
удзелам камсамольцаў і нават 
сябра Бюро факультэцкай ячэйкі 
т. Талочка. 

Можна прывесьці яшчэ шэраг 
адмоўных фактаў, як па лініі не-
разуменьня палітыкі партыі ў 
нац. пытаньні, пасыўнага сўпра-
ціўленьня правядзеньню белару-
сізацыі (яч. Правгасу і Мэдфаку), 
так і па лініі бытавых дробязяй, 
кража галёшаў, кніжак і інш: 
(яч. Раббаку), выпісваньне на 
сваё імя дзьвёх заборных кніжак, 
падрабленьне сумы паю (яч. Раб-
факу—Дарашэвіч і Бягун, яч. 
Правгасу — Казлоў А.), склоч-
ніцтва і парушэньне на гэтай 
Глебе правільных камсамольскіх 
узаемаадносін (яч. Пэдфаку— 
Уласевіч і К-о) 1 інш. 

Ня гледзячы на ўсе нездаро-
выя праяўленьні, меўшыя месца 
ў каляктыве, камсамольскі ка-
ляктыў БДУ ў асноўнай сваёй 
масе зьяўляецца здаровым арга-
нізмам, правільна ажыцьцяўля-
ючым у сваёй штодзённай прак-
тычнай рабоце лінію партыі, 
рашуча выяўляючы пры дапа-
мозе крытыкі' і самакрытыкі і 
на грунце шырока разгорнутай 
унутрысаюзнай дэмакратыі не-
здаровыя настроі, погляды і дзе-
яньні, 3 чыйго боку яны-б ня 
выходзілі. Выкрываюцца і 
выганяюцца адначасна з гэтым 
сацыяльна-чужыя і ідэалягічна-
варожыя нам элемэнты, што вы-
падкова пралезьлі ў нашыя кам-
самольскія шэрагі і ў шэрагі 
студэнцтва БДУ. 

P. 
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каляктыву ЛКСМБ БДУ ад 18/III-30 г. аб становішчы 
. . іейшых задачах работы сярод камсамольцаў-пераро-
.а'{ сткаў. 
я 81 Работа 3 ііераросткамі-камса- налічваецца камсамольцаў-перарост-
'тыйімі да гэтага часу праходзіла па каў яшчэ не рэкамандаваных у КП(б)Б 
' выўцягненьня іх у практичную —179 чал. альбо 24%, а без улічэнь-

ольскую І грамадзкую працу ня камсамольцаў—пераросткаў 1906 г. 
96 чал. альбо 12,5%. ч З[ай пэдрыхтоўкі І выяўленьня 

загьці таго ці іншага таварыша на 
Ць 4т г.ерадачы ў рады КП{б)Б. 
ійн^ гэты час каляктывам ЛКСМІі 
яы. ,ндавана і перададзена ў КП(б)Б 

1. 3 іх: жанчьш—10 чал. і муж-
вае,і чал.; па сацыяльнаму стано-
ьці.-рабочых—7 чал., батракоў — 
іхр:., сялян—4 чал. і служ.—1 чал. 
Инн лічба рэкамандаваных і пера-
ахоых у КП(б)Б камсамольцаў ні 
шч»й ступені не разьвязвае сабой 
найту праблемы пераросткаў-камса-
шчіу у арганізацыі БДУ. 

іі<олькаснае выражэньне стано-
а 6 камсамольцаў-гіераросткаў ва 
іміаляктыве ЛКСМБ БДУ характа-

[ццца наступнымі данымі: 
M3ja яч. ЛКСМБ Пэдфаку, усяго 
ба^ольцаў—189 чал., з іх пераро-
вуі-1904,5,6 году нараджэньня — 
сщЛ., якія па сацыяльнаму стано-

разьбіваюцца так: рабочых— 
, сялян—32 чал., служ. —56 чал., 

™ознаму стажу 1920 г.—14 чал.. 
, 5 чал., 23 г.—7 чал., 24 г .-

25 г.—27 чал., 26 г . - З І чал., 
•^"'-іг чал. І 28 г.—2 чал. 
3ij,a яч. ЛКСМБ Правгасу—усяго 

;э^40льцаў—153 чал. з іх перарсст-
5, 6 г. нараджэньня—27 чал.; 

ілі̂ іыяльнаму становішчу—рабочых 
сялян—7 чал. саматужн.— 

апі. с л у ж . - 8 ч. 
іа яч. ЛКСМБ Мэдфаку: усяго 

^ольцаў -109 чал., з іх перарост-
j 'і904, 5, 6 г.—56 чал., па сацы-
' 'лу становішчу: рабочых—18 чал., 
Л рабочых—3 чал., батракоў— 
% сялян—19 чал., служ.—15 чал. 

" 'JTO датычыцца яч. ЛКСМБ Раб-
ĵ'i Хэмтэхфаку, дык у гэтых 2-х яч. 
'аецца пераросткаў—непартыйцаў 
нязначная колькасьць (7 чал.), 

гэітыя Ў сучасны момант прахо-
афармленьне па камсамольскай 

іаконт перадачы ў рады КП(б)Б. 
ўсяму каляктыву, такім чынам, 

нараджэньня 
4. Трэба адзначыць, што сярод кам-

самольцаў-пераросткаў ёсьць частка 
такіх, якія па свайму сацыяльнаму 
становішчу І ўдзелу ў камсамольскай 
і грамадзкай рабоце маглі быць-бы 
перададзены ў рады КП(б)Б, але 
толькі Ў зьвязку 3 тым, што як па 
ЛІНІІ Бюро каляктыву, гэтак сама і па 
ЛІНІІ Бюро факультэцкіх яч. ЛКСМБ 
зусім недастаткова праводзілася ра-
бота сярод ІХ—ЯНЫ не змаглі быць 
перададзены ў КП(б)Б у некаторых 
выпадках таму, што палітычна был! 
недастаткова падрыхтаванымі, а ў пе-
равяжнай сваёй большасьц таму што не 
маглі дастаць патрэбнага ліку рэка-
мандацый ад членаў КП(б)Б—рабочых 
ад варштату ў выніку сваёй адарва-
насьці ад вытворчасьці. 

5. 3 боку некаторых Бюро факуль-
ТЭЦКІХ яч. (Мэдфак) невыстарчальна 
праводзілася і праводзіцца работа 
па замацаваньню камсамольцаў-пе-
раросткаў на той ці іншай ста-
лай працы, у выніку чаго яны пад-
падаюць пад кірауніцтва іншых фа-
культэійсіх арганізацый і бяз ведама 
Бюро факультэцкіх яч. і іх санкцыі 
ўвязваліся ў якую-небудзь работу 
альбо зусім заставаліся без усялякай 
нагрузкі. 

6. Наяўнасьць значнага Н камса-
мольцаў-пераросткаў у каляктыве, не-
дастатковасьць правадзімай сярод іх 
работы, адсутнасьць чоткага кіраў-
ніцтва ў рабоце з пераросткамі і на-
лічча сярод іх часткі такіх, якія ня 
ўцягнуты ў практычную камсамоль-
скую і грамадзкую работу—гэта ўсё 
разам узятае уплывала на стварэньне 
такога становішча, на глебе якога ся-
род часткі пераросткаў узьнікала рад 
адмоўных настрояў, а менавіта: пэ-
сымізм на Глебе цяжкасьці пераходу ў 
КП(б)Б, згубленьне пэрспэктывы ў 
рабоце, .халадок" у адносінах да кам-
самольскай, грамадзкай, а падчас і 

акадэмічнай работы, разважаньне аб 
тым, што нібыта, камсамольская арга-
нізацыя зусім не клапоціцца аб ста-
НОВІШЧЫ І далейшых пэрспэктывах 
дзейнасьці камсамольцаў-пераросткаў, 
у выніку чаго і не праводзіць сярод 
ІХ аніякай практычнай работы, што 
нібыта, не садзейнічае падрыхтоўцы 
да пераходу ў КП(б)Б і г. д. 

У мэтах зьліквідаваньня гэтых на-
строяў І разьвязаньня вастраты пра-
блемы пераросткаў ва ўмовах нашае 
камсамольскае арганізацыі Ўнівэрсы-
тэту—Бюро калектыву ЛКСМБ па-
станаўляе: 

1) Камсамольцаў-пераросткаў на-
раджэньня 1904 г., як партыйцаў, 
гэтак І беспартыйных аслябаніць ад 
камсамолу, заставіўшы ў камсамоле 
тых 3 ІХ, ЯКІЯ знаходзяццца на выбар-
чай кіраўнічай камсамольскай рабоце 
Ў БДУ (Бюро каляктыву І Бюро фа-
культэцкіх яч.). 

2) Аслабленьне ад камсамолу пе-
раросткаў 1905 г. нараджэньня па-
вінна праходзіць павольным тэмпам, 
а Ў дачыненьні да камсамольцаў-пар-
тыйцаў выходзіць з наяўнасьці парт-
асяродку Ў арганізацыі і становішча 
партыйнага кіраўніцтва і ў кожным 
асобным выпадку пытаньне аб асіаба-
неньні ад камсамолу камсамольца-
партыйца павінна быць узгоднена з 
Бюро партыйнай арганізацыі факуль-
тэту. 

3) Выходзячы 3 Бузаўскіх умоў, ме-
навіта: наяўнасьць абмежаванай базы 
для росту арганізацыі і неабходнасьць 
забесьпячэньня партыйна-камсамоль-
скім уплывам усіх вучасткаў работы— 
лічыць мэтазгодным камсамольцаў 
1906 г. нараджэньня часова заставіць 
у к е м . 

Пры правядзеньні гэтае працы Бюро 
неўстаўных і факультэцкіх яч. ЛКСМБ, 
а гэтак сама курсавым арганізатарам 
І арганізатарам акадэмічных груп не-
абходна кіравацца наступнымі пака-
заньнямі: 

1. ГІраца па аслабленьню ад кам-
самолу пераросткаў павінна прахо-
дзіць так, каб на практыцы было за-
бясьпечана ўнікненьне «Кампаній па 
вызваленьню пераросткаў ад камса-
молу". Навакол кожнага з аслабаня-
емых т. т., павінна быць утворана са-
таварыская камсамольская атмасфэра, 
а таксама забясьпечан чулы падыход 

да кожнага з іх паасобку, з тым, каб 
кожны пераростак адчуваў на справе 
той інтарэс, які праяўляе камсамоль-
ская арганізацыя дл кожнага з членаў 
сваёй сям'і ня толькі тады, калі ён не-
пасрэдна знаходзіўся ў яеасяродзішчы, 
але і тады, калі ён па свайму ўзросту 
павінен выйсьці з яе шэрагу. 

2. Бюро факультэцкіх яч., а гэтак 
сама Бюро неўстаўных яч. ЛКСМБ па 
аддзяленьнях неабходна правесьці рад 
канкрэтных мерапрыемстваў у мэтах 
таго, кзб кожны аслабаняемы ад кам-
самолу пераростак быў уцягнуты ў 
арбігу актыўнага ўдзелу ў працы пра-
фэсійных альбо грамадзкіх арганіза-
цый. 

3. Усім камсамольскім яч. неабходна 
праявіць на справе, у штодзённай сваёй 
практычнай дзейнасьці большы інта-
рэс да работы пераросткау, трымаць 
3 ІМІ шчыльную сувязь, аказываць са-
таварыскую дапамогу ў рабоце І ін-
шае, што дасьць нам магчымасьць ня 
толькі прадукцыйна выкарыстоўваць 
вялікія запасы творчай энэргіі гэтых 
выхаваных Ленінскім камсамолам та-
варышоў, але застрахуе іх ад усялякіх 
трагедый асабістага парадку, ад пад-
паданьня пад уплыў .вуліцы"—непра-
лятарскіх пластоў насельніцтва, ад ска-
тваньня ў багну мяшчанства і іншае. 

4. Праца па вызваленьню перарост-
каў ад камсамолу павінна праводзіцца 
ў цеснай сувязі з задачам! далейшага 
росту арганізацыі за кошт той часткі 
пралетарскага студэнцтва, якая па 
свайму сац. становішчу, удзелу ў гра-
мадзкай працы 1 сьветапогляду зьяў-
ляецца блізкай да нас, але па тых, ці 
іншых прычынах знаходзіцца яшчэ па-
за шэрагамі Ленінскага камсамолу. 

5. Як вопыт Бюро каляктыву 
ЛКСМБ рэкамандую ўсім Бюро фа-
культэцкіх яч. працу па аслабаненьню 
пераросткаў ад камсамолу правесьці 
непасрэдна на курсавых альбо акадэ-
мічных групах праз арганізацыю 
„Шклянак гарбаты" іпастаноўкай тэмы: 
, Пераростак у камсамоле і пэрспэк-
тывы яго далейшай палітычнай дзей-
насьці", забясьпечыўшы актыўны ўдзел 
у гэтым партыйцаў, камсамольцаў і 
беспартыйнага студэнцтва. 

6. Такое правільна арганізаванае 
мерапрыемства дасьць магчымасьць ня 
толькі замацаваць сувязь камсамоль-і 
скай арганізацыі з пераросткамі але ' 

зьявіцца магутным сродкам прапаганды 
ў камсамольскай арганізацыі і беспар-
тыйнай масе студэнцтва правільнага 
разуменьня задач і мэт Ленінскага 
камсамолу, як палітычна-выхаваучай 
масавай арганізацыі моладзі і падру-
гое—зьявіцця масавай падрыхтоўкай 
усёй камсамольскай арганізацыі да ак-
тыўнага ўдзелу ў налажываемым агуль-
па-унівэрсытэцкім дыспуце на гэтую-ж 
тэму. 

7. Выходзячы 3 наяўнасьці адмоў-
нага парадку настрояў сярод часткі 
камсамольцаў-пераросткаў (пэсымізм 
на глебе цяжкасьцяў пераходу у пар-
тию, зглубленьне пэрспэктывы, .ха-
ладок" у адносінах да працы і інш.), 
якія (настроі) выходзяць і распаўсюдж 
ваюцца ад той часткі з іх, якая 
па свайму сацыяльнаму становішчу, а 
падчас і палітычнай непадрыхтава-
насьці і ў зьвязку з рэгуляваньнем 
росту—ня могуць быць перададзенымі 
ў рады КП(б)Б—лічыць патрэбным 
у красавіку м-цы правесьці дыспут у 
агульна - унівэрсытэцкім маштабе па-
водле пытаньняў, закранутых .Комсо-
мольской Правдой" у фэльетоне: .Ту-
пик"—на тэму: .Пераростак у камса-
моле 1 пэрспэктывы яго далейшай па-
літычнай дзейнасьці". 

8. Прасіць Бюро партыйнага каляк-
тыву БДУ вылучьщь дакладчыка для 
ўступнага слова па тэме дыспуту. 

9. Прапанаваць Бюро факультэцкіх 
яч. ЛКСМБ шырока апавясьціць кам-
самольскую, партыйную і беспартый-
ную масу аб тэме і задачах дыспуту. 

10. Лічыць неабходным да ўдзелу ў 
дыспуце прыцягнуць старых камса-
мольскіх І партийных працаўнікоў Уні-
вэрсытэту, працаўнікоў вышэйстаячых 
кіруючых камсамольскіх ворганаў, а 
таксама камсамольцаў вытворчых, са-
таварыскіх яч. 

11. Даручьшь тав. Ржавускаму ра-
зам 3 АПА парткаляктыву скласьці 
сьпіс неабходнай літаратуры да тэмы 
дыспуту І апавясьціць аб ёй камса-
мольскую арганізацыю. 

12. Для падрыхтоўкі і правядзеньня 
дыспуту вылучьщь тройку 3 наступ-
ных т. т.: Голанда, Ржавускага і 
Узнакера, пад старшынством тав. 
Ржавускага. 

Бюро каляктыву 

ЛКСМБ БДУ 


